
1. Czym zajmuje się weterynarz?

pływa na morzu

leczy zwierzęta strzyże tylko psy
gotuje tylko warzywa

3. Mżawka, to rodzaj:

żaby
owada

deszczu
kwiatu

5. Wyraz KARALUCH ma: 6. Trzecia planeta od Słońca to:

7 głosek

4. Gawra, to mieszkanie:

7. Spacerując po Krakowie możesz spotkać

gdy świeci słońce i pada deszcz

8. Kiedy powstaje tęcza:

gdy pada śnieg i deszcz

gdy pada śnieg i grad gdy wieje i pada

9. Oblicz i zaznacz poprawną odpowiedź.

1 + 5 + 4 = ___ 9 610

2. Gdy segreguję śmieci do zielonego 
pojemnika wrzucam:

szkło
metal

plastik

7 liter Jowisz
Mars
Ziemia

Wenus

Smoka Wawelskiegokozicę krasnalamewę

10. Co oznacza powiedzenie: pogoda pod psem

Imię:           .............................
Nazwisko:   .............................

Uwaga odpowiedzi może być kilka
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papier

4 sylaby

8 liter

niedźwiedzia
kreta

jeża
wilka

20 - 5  = ____ 15 519

18 + 2  =  ___ 20 1622 19 - 5  = ____ 14 422

Pogoda, w którą warto wyjść na zewnątrz ze zwierzakiem

Pogoda, gdy pies na pewno pokłóci się z kotem

Pogoda, gdy pies na pewno pokłóci się z kotem;

Brzydka, zła pogoda

11. Młoda owca to:

jagnię prosię koźlę ciele



12. Stolicą Polski jest: 13. Świerk to:

drzewo iglaste
drzewo liściaste

zwierzę

owad

23. W sadzie u babci rosną jabłonie i śliwy. Razem jest 9 drzew. Śliw jest 5. 
Ile jest jabłoni?

14. Jaki znak powinien znaleźć się w 
miejscu ... : 7 + 7 ... 20

16. Jaki dzień tygodnia jest między 
środą a piątkiem?

czwartek

piątek

poniedziałek
niedziela

18. Ile kolorów ma tęcza?

20. Które z wymienionych ptaków zimują 
w Polsce:

7

10
12

5

17.Dziesięć mrówek szło drogą. 
Cztery poszły w prawo, dwie prosto a 
reszta w lewo. Ile mrówek poszło w 
lewo?

22. Które z poniższych zachowań, źle wpływa na środowisko:
Podróżowanie na nogach.

19. Zaznacz które zdanie ma wyrazy 
podane w dobrej kolejności:

Kornelia małego psa kupiła.

Kupiła psa małego Kornelia.

Kornelia kupiła małego psa.

Segregowanie śmieci.

21. Kontur jakiego państwa został 
przedstawiony na obrazku:

4 9 6 5

<

4

>= 8

3

12

53

4 6

Niemiec

Ukrainy

Polski

Mycie zębów przy odkręconej wodzie.
Wyrzucanie śmieci w krzaki.

24. Wybierz poprawną pisownię wyrazów:

15. Ile łapek razem mają trzy koty?

sikorka

bociany

żurawie

gęsi

kura kóra hamak chamak

Kraków
Wrocław

Gdynia

Warszawa 

rzeka żeka


